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GÖMÖRI GYÖRGY

Petôfi kirándul Murány várába (1847)

Hogyha Gömörben jársz, el ne felejtsed
felkeresni Murány várának romjait,
de nehogy a bejei lelkésszel egy idôben
tekintsd meg dicsô múltunk omladékait!
Költô ugyan ô is, de lankadozva
fenn a vár mellett nyugovóra tért,
s úgy hortyogott, hogy az egy kohóval,
sôt két skót bôrdudával is felért!
Engem a táj szépsége elvarázsolt,
s bár Tompa számon tart, mint hû barátját,
én még a sírban sem feledhetem
mindent átható, szörnyû hortyogását!

Útimuti

Észak-Londonban lakunk, a Muswell
Hillt kell beütnöd az útimutiba
(amit GPS-ként ismer az autós közönség),
s ha eljutottál a helyi Broadwayre,
ahonnan négy út ágazik, a Colney
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két hónapja ordibálsz a barátnôddel 
csupán elôadod hogy depressziós vagy 
illetve senki sem hiányzik pedig ma
rögtön egy kamaszlány társaságában
indulsz a pinceklubba jelmezül az
öngyilkosok ruháját viselnéd habár
jól tudod a csaj igencsak beteg és ti-
zenhat éves korától az apja vasárna-
ponként fegyelmezés gyanánt elveri
a többirôl szerencsésebb nem pofázni
mert úgyis megvigasztal a gondolat
hogy a teljes összeroskadás elôtt utol-
jára még szülôvé avathatod magad



Hatch Lane-en kell tovább haladnod
pár száz métert, majd a Shell-garázsnál
jobbra fordulj, és indulj le a völgybe 
az Alexandra Park úton. Ahol a 102-es busz jár.
Ha követed, a második megálló
Szent András temploma, vöröstéglás, zömök
épület, elôtte dús rózsabokrok –
ez már a széles Windermere Road.
Itt fordulj balra, és a hetes számnál állj meg,
napközben akad elég parkolóhely.
A kertajtónk fehér és vidám a csengô –
megérkeztél. A házigazda minden
magyar vendéget szívesen fogad.

Hasonlatok

Ötvenhat: villám, ami cikázva az ôszi éjbe hasít,
földrengés, ami a rosszul épített házat romba dönti,
vérrel pecsételt köszönôlevél bátor lengyeleknek,
és segélykiáltás az elgyávult Nyugatnak.
Jövônk záloga, amirôl két nemzedék lemondott,
és amit még a harmadik sem képes értelmezni –
fényforrás vagy a történelem vaksötét tengerén,
és biztatás: másképp is lehet élni.

Egy Arcimboldo-kép alá

Ugyan ki veszi komolyan
ezt a gyümölcsöstálképû uralkodót?
Cseresznyeszájú, körteorrú,
a füle helyén pedig két szilva lóg.
Jobban érdekli a mûvészet a harcnál,
tábornokai hol bevesznek egy várat,
hol meg feladnak az ottomán hadnak.
Bár a história inkább hóbortos
császárként tartja számon, akit
a mágia úgy vonz, mint lepkét a lámpafény –
mi jön utána? Egy kurta magyarbarát király,
aztán meg mennyivel rosszabb:
egy hitébe pácolt szadista Habsburg,
aki kibeleztet a fôtéren 27 tanácsurat,
aki miatt nagyon csehül áll egész Európa,
mert nemzedékeket fal fel a háborúság
harminc éven át vérengzô Molochja.
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